JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaeszlár Közsógi ÖnkormányzatKépviselőtestülete2019. október 29-én
tartatt alakuló üléséről.

Az ülés helye : Községhaza

tár gy alőterme.

Jelen vannak: Vajda LászIő polgármester,
Aleksza Pál,
Benda Ferenc,

kander zoltán,
Meleg Barnabás,
Rácz Tibor
Soós Zsolt képviselőtestületi tagok.
Tanácskozási ioegal megielent:
Dr. Vinnai Győzőországg}űlési képviselő,

Molnar Tímea, Prill Katalin, Tőkésné Nagy ndikó köztisztviselők, Kisari
önkormtány

zati alkaImazott,

Józsefné

48 vá|asztőpolgár,
Dr. Varga Pál jegyző.

Vajda LászIő polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestí.ilet
hatátrozatképes, mivel mind a 7 képviselőtestületi tagazülésen megjelent. Az ülést megnyitja.

Az ülés kezdetén elhangzott

a

HIMNUSZ.

A

Polgármester javasolja, hogy a Képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendet
tfugyalja meg. Más javaslat nem hangzott a Képviselőtestület a meghívóban szereplő
napirendet egyhangúlag elfogadta.

A

polgármester felkéri Meleg Bamabást, és Kander Zoltánt a jegyzőkönyv
melyet a képviselő - testület hatátrozathozatalanélkül elfogadott.

hitelesítésére,

A naDirend tárgyalása:
1./napirendi pont: Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2llg.évi önkorm ányzati
választások eredmény fu ől.

Előadó: Meleg Barnabásné HVB Elnök

A HVB Elnöke

ájékoztatást adott a2019. október l3-antartott önkormányzati válasáások
eredményéről, a megbízó levelek átadásának megtörténtéről,

A

táj éko ztatő a j e gy

zőkönyv

3

.

/ szétmíme l lékl eteként van elhel yezve.

Atájékoztatót a Képviselőtestiilet 7 igenszavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.

2.1napfue+ldipont:

A Polgármester

és a

Képviselőtestület tagiainak eskütétele.

Előadó: Meleg Barnabásné FIVB Elnök

A Képviselőtestület Meleg Barnabásné HVB. Elnök

E,

előtt

azalábbi esküt tette le:

...

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogl
Magllarországhoz, és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és
másokkal is megtarttatom nemzetiségi képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Tiszaeszlár körség fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára glakorlom. Isten engem úgy segéljen!"
,,

Vajda Lászlő polgármester Meleg Barnabásné HVB. Elnök előtt azalábbi esküt letette:

,..

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
,, E,
Magyarorszúghoz, és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és
m á s o kkal i s m e gt ar t t at o m p o l gár me s t er i t i s z t s ége mb ő l e r e d ő fe l adat aimat
Tiszaeszlór köaég fejlődésének előmozdítása érdekeben lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a műgyar nemzet javára glakorlom. Isten en4em úgy segéljen!"

Vajda Lászlő polgrármester az eskütételt követően külön köszönti Vinnai Győző országgyűlési
képviselő urat, aki gratuláciőjátfejezte ki a képviselők, és a polgármester megválasilásáútoz.
Felajránlja segítségéta település előre mozdiásához szükséges munkához. Elmondta, hogy a
település egyik lába a stabil működés, melyet a polgármester és a képviselő
testület
vezetésével biZosít. Az állam jelentős segítséget nffit többek között a tiszaeszláron élő
embereknek is például a közfoglalkoztatással, és egyéb juttatásokkal. Arra kell figyelni, hogy
a bevétel és a kiadás össáangban legyen. Minden szinten el kell számolni. a település másik
Iába a fejlesztések. Különösen jó lehetőségek adódnak. Mivel Tiszaeszlár 5000 fő alatti
település, a,,Magyar Falu" programban pályazhat.Ez egy létező progrírm, melynek fo elemei:
a közilt fejlesáése, belterületi utak, közintézmények fejlesáései. Orvosi rendelő felújítása,
orvosi eszközök beszerzése, óvoda felújítása, stb.
közeljövőben Gyopáros Alpár
kormánybiztos tájékoztaást tart majd a páIyánati lehetőségekkel kapcsolatban. Több igény
van, de érdemes találkozni azzal, aki segítséget nyujthat páIyázatokkal kapcsolatbarl,. Az
elmúlt időszakban Tiszaeszláron a Területi Operatív program (TOP) nem volt kihasználva.
202l,től új ciklus kezdődik a települési fejlesztésekre vonatkozőan. Gyakorlatilag csak az
iskolák fejlesáése maradt ki apályazati lehetőségek közül, mivel azok Tankerületi fenntartás
alatt vannak. Oda is lehet pályárzni tankerületekkel közösen a tiárgyi feltételek biaosításara. A
közoktatásban tanuló gyerekek 9}%o-aingyen kapja a tankönyvet, azingyenes étkezésszintén
magas szintti. Fontos a gyermekeknek a feltételek megteremtése. Fontös a szakképzettség
megszerzése.
javul foglalkoztatottság.
Tiszaeszláron
közfoglalkoztatás még átmenetileg
rendelkezésre á11.
Jó lehetőség a fiaálok számára a falusi CSOK, mely által otthonteremtéshez a feltételek
teljesítéseesetén biáosítva vannak az esélyek.
Vajda Lászlő megköszöni az együttműködést. Úgy véli, hogy Tiszaeszlar táplálkozhatebből.
A képviselő - testület tagai, és a bizottságok segíteni fogiák a község előre haladását.

-

A

is

a

A

A polgármester ismerteti

a napirendi pontokat.

3./napirendi pont: Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Szervezeti
Szab ály zatán ak felülvizs gálaf a.

és Működési

Előadó: Dr. Varga Pál jegyző

alakuló ülés kötelező napirendi pontja a Szewezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálata. Tekintettel arra, hogy a bizottsági szerkezetben lényeges változás történt,
illetve több módosulás van az előző időszakhoz képest, nem a régi Szervezeti és Míiködési
Szabályzat módosíását javaslom, hanem teljesen új szmsz-nek az elfogadását. Az snnsz
tervezetét minden képviselő - testületi tag írásban megkapta. Ha kérdésvanaz előterjesaéssel

Az

kapcsolatban, azt viárom a testületi tagoktól.

Az

itásban elkészített és kiadott előterjesztés a jegyzőkönyv 5.1 számű mellékleteként van
elhelyezve, az előterjesztést minden tag a meghívóval együtt megkapta.

IJ.ozzászőIrás:

Soós Zsolt képviselőtestületi tae:

Nem voltak benne nevek, nem voltak benne felttintetve, hogy hany fos bizottságok lesznek.
Javasolja, hogy valamennyi bizottság létszáma 5 fő legyen.3 fő aképviselő - testiilet tagJai
közül, és 2 fő, akit külsősként fogunk megválasáani.
Dr. Varga Pál: Nem voltak nevek feltűntetve, mert a bizottságokat ezután fogja megválasúani
a képviselő - testiilet. Az szmsz-nek nem melléklete abízottsági tagok névsora, hanem
ftiggeléke. A fiiggelék pedig nem része a rendeletnek, hanem azazalkalmazását segíti, nem a
rendelettel együtt kell elfogadni.
Soós Zsolt képviselőtestületi tag módosító javaslatdt a Képvíselőtestület 7 igen szavazattal,
hatdrozat hozatala nélkül, eglh angúlag elfogadta.

Képviselőtestület 7 igen szavazaítal, egyhangúIag az alábbi rendeletet alkotta:

TIsZAE s ZL,,íR rÓ z s r c t Ó x ro nwiN YZA T

xrpwsrtőrrsrÜtETÉNEK

7/2 0 1 9.

(ru. 6.) önkormdnyzati

RENDELETE
Az elfogadott
tartalmazza.

Tiszaeszlar Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és szerveinek Szervezeti
és Működé si Szabály zatítről és kihirdetett rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv

6./ sztímú melléklete

Vajda László Polgármester javaslatát arra vonatkozóan, hogl valamennyi bizottság tagjának
megválasztására az SZMSZ megválasztását követően kerüljön sor, a Képviselőtestület
eghangúlag elfugadta.

A polgármester ismerteti a megválasrtani kívánt bizottságokat, melyek a következőek:
Ügyrendi bizottság, Pénzügyi bizottság, Szociális és Egészségügyi bizottság, Kulturális, és
Sport bizottság. Ezt anégy bizottságot kívánjuk működtetni a településiinkön.
4./ nppirendi pont:

Előadó

:

Az Üryrendi Bizottság tagjainak megválasztása.

Vajda Lászlő polgármester.

A Polgármester szóban az alábbí előterjesztést adta:
Ügyrendi Bizottság 5 tagú, 3 képviselőtestületi tag és kettő külső tag. A bizottság
elnökének Benda Ferenc képviselőtestületi tagot, tagiainak Meleg Barnabás és Kander Zoltén
képviselőtestületi tagot, külső tagként Kovácsné Dobó Katalin, Kobzos Istvan tíszaeszlétti

Az

lakosokat j avasolta megválasztani.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbihatátrozatothozta:

TISZAESZLÁR rÖzsncr ÖNronnnÁlryzar

xnrvrsELŐrnsrÜLETENEK
2112019.(X.29.)

határ ozata
az Ügyrendi Bizottság tagiainak megválasztásáról

Képviselőtestület

Az Ügyrendi Bizottság Elnökének Benda X'erenc képviselőtestületi tagot,
tagiainak Meleg Barnabás, Kander Zoltán képviselőtestületi tagot,
Kovácsnó Dobó Katalin, Kobzos Isfván tiszaeszlári lakosokat, mint külső
tagokat megválasz totta.

5./ napirendi pont:

A Pénzüryi Bizottság tagjainak megválasztása.

Előadó: Vajda Lászlő polgármester
V

aj

A

da L ászlő po l gárme ster szóban

az alábbi

el

őterj

e

sáést adj a :

A bizottság
elnökének Kander Zoltán képviselőtesttileti tagot, tagjainak Meleg Barnabás és Benda Ferenc
képviselőtesttileti tagot, külső tagként Kander Lajos, Meleg Miklós tiszaeszIári lakosokat
j avasolta megválasáani.
Pénzij;gyi Bizottság 5 tagú, 3 képviselőtestületi tag és kettő külső tag.

Képviselőt"*r"' 7 igenszavazatltal. egyhangú lagazalábbi határozatotltozta:

TIsZAEsZlÁn rÖzsncI öNronvrÁNyz.q.r
rBpvIsnr, Őrn srÜLETENEK
22l2019.(X.29;)

határ ozata
a

Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Képviselőtestület

A Pénzügyi Bizottság Elnökének Kander Zo|tán képviselőtestületi tagot,
tagjainak Meleg Barnabás, Benda Ferenc képviselőtestületi tagokat,
Kander Lajos és Meleg Miklós tiszaeszlári lakosokat, mint külső tagokat
megválasztotta.

6./ napirendi pont:

A Szociális

és EgészségügJri Bizottság

tagiainak megválasztása.

Előadó: Vajda Lászlő polgármester
Vajda Lászlő polgrármester szóban az alabbí előterjesáést adja:

'

A Szociális

és Egészségügyi Bizottság 5 tagú, 3 képviselőtestiileti tag és kettő külső tag. A
bizottság elnökének Rácz Tibor képviselőtestületi tagot, tagjainak Benda Ferenc és Kander
Zo|tán képviselőtestületi tagot, külső tagként Bogar Csilla tiszaeszlári lakost, Lipécz Csilla
védőnőt javasolta megválasztani.

Képviselőtesttilet 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi haározatothozta:

TISZAEsZlÁn rÖzsncr ÖNronnnÁNyz.q.r
xrpvrsrr,Őrn srÜLETÉNEK
2312019.(X.29.)

határ ozata
a Szociális és Egészségüyi Bizottság

tagiainak megválasztásáról

Képviselőtestület

A

Szociális

és Egészségügyi Bizottság

Elnökének Rácz Tibor

képviselőtestületi tagot, Benda Ferenc és Kander Zo|tán képviselőtestületi

'tagokat, Bogár Csilla tiszaeszlári lakost és Lipécz Csilla védőnőt mint
külső tagokat megválasztotta.

7./ napirendi pont:

A Kulturális

és Sport

Bizottság tagiainak megválasztása.

Előadó: Vajda Lász|ő polgármester

A Polgármester szóban azalábbi előterjesztést adja:
A Kulturális és Sport Bizottság 5 tagű,3 képviselőtestületi tag és kettő ktilső tag. A bizottság
elnökének Aleksza Pál képviselőtestületi tagot, tagjainak Kander Zoltán és Benda Ferenc
képviselőtestületi tagot, külső tagként Kovácsné Dobó Katalin, Czaga Tamás tíszaeszlári
lakosokat j avasolta megválasztani.
polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Képviselőtestület 7 igenszavazaítaL egyharrgúlagazalábbi határozatothozta:

TISZAESZI,Án rÖzsncr ÖNronuÁNyzar
xrpvrsBr, Őrn srÜLETENEK
2412019.(X.29.)

határ ozata
a

Kulturális

és Sport

Bizottság tagiainak megválasztásáról

Képviselőtestület

A Kulturális

és Sport Bizottság Elnökének Aleksza Pál képviselőtestületi
tagot, Kander Zoltán, Benda Ferenc képviselőtestületi tagokat, Kovácsné
Dobó Katalin és Czaga Tamás tiszaeszlári lakosokatn mint külső tagokat
megválasztotta.

Minden bizottsági tagnak gratulál a megválasztáshoz,jó egészségetés sok munkát kíván a
bizottságok működésében.
8./ napirendi

pont: A Polgármester illetményénekmegállapitesa.

Előadó: Benda Ferenc, az Ügyrendi Bizottság Elnöke

Az

irásbanelkészített előterjesztés

a

jegyzőkö nyv 7.|számú mellékleteként van elhelyezve.

A polgármester az érintettségétbejelenti, nem kíván a szavazásbanrészt venni.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúIag, azérintett polgármester tartózkodása
mellett, az aléhbíhatár ozatot hozta:

TIszAEszLÁn rözsncl öNxonuÁnyznr
xrpvrsnlórBsrür,rrrNnr
25l20l9.(X.29.\.

határ ozata
Vaj da Lísz|ő p olgármester illetm ényéről és költs égtérítéséről

Képviselőtestület

a Magyarország helyi önkormányzatairól szólő 201,1,. évi CLXXXIX.
törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja, illetve (6) bekezdése alapján Yajda
Lász|ő Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Polgármestere illetményét
5 48.44

4,- Ft/hó, költs égtérítés ét 82.267,- r't/hó összegben állapítj a meg.

A határozatról értesül :
l./ Vajda László polgármester Tiszaeszlár
2./Magar Államkincstár Sz-Szatmár-Bereg Meglei lgazgatósága Nyíreglháza
3./ Irattár

g az, hogy a falu tudja, hogy a
mennyit kap, és ezért a ftzetésért megkövetelje tőle, amit tennie kell. Az esküt

Vajda LászIő polgarmester megjegyzi, hogy nagy

dolo

polgármester
letette, ezért a ftzetésért a törvényt be fogia tartani, és tartatni.
9./ napirendi pont:

Az alpolgármester megválasztása.

Előadó: Vajda Lászlő polgármester
Vajda LászIő polgármester szóban az alábbi előterjesáést adja:

Az

elfogadott SzMSz. Rendelkezéseinek megfelelően kettő alpolgármester kerül
megválasztásra, titkos szavazással. Egy képviselőtestületi tag és egy külső tag. Javasolja,

hogy a Képviselőtestiilet alpolgármesternek válassza meg Soós Zsolt képviselötestületi tagot
és Meleg Gábor külső tagot. Megkérdezi Meleg Gábor külső tagot, hogy a jelölést elfogadjae.

Mele g Gábor

:

Elfo gadj a az alp olgátrme sternek

j

e

lö

1é s

ét.

A

Polgármester felkérésre Dr. Varga Pál ismerteti a titkos szavazás efárási szabályait,
Tájékoztat arról, hogt a titkos szavazás a naglterem melletti ruhatórban kerül lebonyolításra,
Kettő szavazólap hlszült, mind a két jelölt számára. Igen és nem válasszal lehet szavazni. Aki
egletért azzal, hogl az illető alpolgórmester legten, be kell kariluizni a választ. A
szavazólapokat, borítékokot és az urnát átadja az Üg,,rendi Bizottság Etnökeneh aki
lebonyolítja a titkos szavazást.

A títkos szavazds ídejérea Polgdrmester szünetet rendelt

el.

A szavazds lebonyolításdt követően Benda Ferenc az Üglrendi Bizottsdg Elnöke ismertette
a szavazús eredményétAz Üglrendí Bizottság jegyzőkönyve a jegyzőkönyv 8./ számú
mellékletekéntvan elhelyezve.

Képviselőtestület titkos szavazássa|,7 igen szavazatlal, egyhangúl ag az alábbihatározatot
hozta:.

TIsZAEsZLÁn xÖzsncl ÖNKORMÁNYZAT
xnpvI srlÓrn srÜLETENEK
26l2019.(x.29.)

határ ozata
az a|p o|gármesterek megv álasztás áról

Képviselőtestület

Tiszaeszlár Közsógi Önkormányzat társadalmi

megbizatásű
alpolgármesterének Soós Zsolt képviselőtestületi tagot, és Meleg Gábor
tiszaeszlári lakost megválasztotta.
Vajda Lászlő polgrármester sok sikert,

10./ napirendi pont:

és jó egészséget kíván a

munkához.

Rendelet-alkotás Tiszaeszlár község telepütésképénekvédelméről.

Előadó: Dr. Varga PáL jegyző

A polgármesteri munkakör

átadás

-

átvétele során a kormanyhivatal felhívta a figyelmiinket,

miszerint október 31. határidővel meg kell alkotni Tiszaeszlár község településképének
védelméről szóló rendeletét. Komoly szankciókkal jar a rendelet meg nem alkotása.
A rendelet tewezet elkészült, csak elfogadásra nem került. A szakhatóságok közüt a

Hortobágyi Nemzeti Park tett észrevételt,ezt már ebbe a rendelet - tervezetbe beépítettiik, és
a Média Hatóság tett észrevételt,kicsit szigorubban szerettük volna a tornyokat szabályozni,
mint ahogy lehetséges. Ezt a szabályozást a tervezetből mar kivetttik. Összességébena
rendeletről aá mondhatjuk, hogy a régi helyi építésiszabályzatnak az előírásait tartja meg a
falusias településképnek a betartásával. A kialakult beépítésioldal, az épületmagasságnál a
hagyományosan kialakult szabályokat tntla meg a rendelet
tewezet. Egyetlen megkötést
köt, hogy ahol lindab tetó van a rikító kék, és vörös színt tiltja a rendelet a község
belterületén, lakőövezetben. Mint minden rendelet, az élet által előirt szükségleteknek
megfelelően lett megalkotva.

-

Azírásbanelkészítettelőterjesáés a jegyzőkönyv

9./ szétmúmellékletekéntvan elhelyezve.

Képviselőtestület 7 igen szavazaítal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszaeszlár Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének
8120í9. (X.29. ) önkormányzati

.

RENDELETE

Tiszaeszlár Község településkópének védelméről

Az elfogadott
tartalmaaa.

és kihirdetett rendelet hiteles §zövegét a jegzűönyv

10./ szdmú melléklete

Soós Zsolt alpolgármester javasolta, hogl a Képviselőtestületfolytassa munkáját glakorlati
ké r dés e k m e gt ór gl al ás áv al, az al áb b i nap ir e ndi p o nt o k fe lv ét e l év e I
11.1 Aképviselőtestületi tagok és alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Soós Zsolt alpolgármester
12.1 A ConEd Kft. (4400 Nyíregyháza, Szivárvány u. 53.) megbízása belső ellenőri
feladatok ellátásával
Előadó: Soós Zsolt alpolgármester
l3./ Egyebek
Előadó: Vajda Lászlő polgármester

A képviselő - testiilet
vonatko zó j av aslaát

e

7 igen szavazattal egyhangúlag az alpolgármester napirend felvételére
lfo gadta.

A napirendi pontokfolytatása előtt, az ünnepélyes alakuló ülés lezárásaként elhangzott a
SZoZAT,
11./ napirendi pont:

megállapíása.

A képviselőtesttileti tagok

és alpolgármesterek tiszteletdíjrának

Előadó: Soós Zsolt alpolgármester

Az Alpolgármester szóban az alábbi előterjesztést adta:
Soós Zsolt alpolgármester szeretné napirendi pontként tárgyalni, hogy a képviselő - testiilet
tagjai jelképes, 5 forintos összegért vállaljak a képviselői tisztséget, ne vegyenek fel
tiszteletdíjat, mind a képviselő - testület tagiai, mind az alpolgármesterek esetén.

Dr. Varg.a Pál: Rendeleti szabályozás, most határozatot hozhat a képviselő - testiilet, úgy,
hogy a tiszteletdíj mértékétmeghaározza, és határidőt tliz arta, hogy a soron következő
testületi ülésre a rendelet módosítást be kell fejezni,
YajdaLászlő felkéri a képviselő - testtilet

tagsait, hogy a tiszteletdíjjal kapcsolatos rendeletet
egy soron következő testületi ülésen tárgyalja meg, melyet a testület egyhangúlag,haározat
ho zatala né lkül elfo gadott.

Képviselőt"r*r.' 7 ígenszavazattal, egyhangú lag azalábbi határozaíothozta:

TISZAESZLÁR

rÖzsrcl

ÖNKORMÁNYZAT

xnpvrsnr,ŐrnsrÜLETENEK
27l20l9.(X.29.)

határ ozata
Képviselői tiszteletdíj szabály ozásár ől
Képviselőtestület

Elrendeli, hogy képviselőtestületi tagok tiszteletdíjáról

szóló

önkormányzati rendeletet módosítani kell, úgy, hogy a tiszteletdíj mértéke
5,- F't/hó mértékűlegyen.
F'elkóri a Polgármestert, hory a módosított rendelet-ten,ezetét terjessze a
Képviselőtestület eló.

12./ napirendi pont: A ConEd Kft. (4400 NyíregyházarSzivárvány u. 53.) megbízása belső
ellenőri feladatok ellátásával.

Előadó: Soós Zsolt alpolgármester

Az

alpol gármester szóba n az aláhbí előterj esZést adta

:

Az önkormányzat gazdálkodását
át kell világíkni. A ConEd. Kft. nagy gyakorlattal rendelkezik ezen a területen, ezért
javasolja, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésével és az önkormrányzati tulajdonú Kft.
átvilágításával. Pénzkezelés ellenőrzését szeretnénk véghez vinni. Szeretnénk a gazdálkodás
átvilágiíásáí kémi. Szabályszeníség vizsgáIatra, kötelező és önként vállalt feladatok
2019. évben nem volt az önkormányzatnál belső ellenőrzés.

vizsgálatára. Ha nincs belső ellenőr, az egy elég komoly hirányosság, így nem működhet egy
hivatal, mert nincs kontroll. Nincs senki, aki ellenőrizhetné az egészet. Minden szabáLytalan,
ami eddig történt. Szeretnénk egy belső ellenőrt ide hívni, hogy megvizsgáIja ezeket a
dolgokat, teljes egészébenátvilágítsa a polgármesteri [ivatal működését.

YajdaLászlő polgármester javaslatot tesz arra, hogy a képviselő - testiilet a ConEd Kft.- t
bízza meg a belső ellenőrzés lefolytatásával. A ConEd Kft. vezető belső ellenőre Mátrai
Katalin.

Képviselőtestület 7 igenszavazattaL. egyhangúlagazalábbi határozatothozta:

TISZAESZLÁn xÖzsncr ÖNronnrÁNyz.tr
KEPVISELÓrBSrÜLETENEK

28l20l9.(X.29.)

határ ozata
Belső ellenőr mpgbízásáról
Képviselőtestület
1VÁegbízza a ConEd Kft. (4400 Nyíregyháza, Szivárvány u. 53.) gazdasági
társaságot Tiszaeszlár Községi Önkormányzat pénzforgalmának, házi
pénztárának belső ellenőrzésével , valaint az önkormányzat tulajdonát
képező Tiszaeszlár Közsógfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (4464
Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.) gazdálkodásának teljes körű vizsgálatával.

13./ napirendi pont: Egyebek

A

következőkben

a polgármester tájékoztatást ad

a Tíszaeszlár községben a

szemé tszá||itás

helyzetéről. A községben pillanatnyilag nincs érvényesszemétszállíási engedélye. A
hulladékszállítást leállítottuk a helyi autóval. A polgármesteri hivatal udvaráról mint 90 m3
szemetet gytíjtöttünk össze.

Soós Zsolt alpoleármester javaslata: Mivel nincs érvényesszerződés egy hatósággal sem
szemétszállítással kapcsolatban, kaptunk egy rövid határidőt, hogy ezt pótoljuk. Van esély a
rendezésre. Szemétszállítási díjat kell nekünk meghatátozni. Negyedévente, egy 1600 forintos
díjat javasolnék a kommunális adón belül a szemétszáIlítás rendezésére,mert ez alapján fogja
majd a NyírségiHulladékgazdálkodási tarsulás a szemétszállítási díjat elfogadni. Amit mi
meghatározunk, neki azt kötelező érvényűelfogadnia. Úi mMtat kapna a település, lenne
szelektív hulladékgyűjtésa háztartásokon belül, évi kétszeri lomtalanítás. Nagyobb kukákíól
lenne szó, nem 120, hanem 240literes.
Dr. Varga Pál : Ebben a kérdésben a képviselő - testületnek nincs áthatósági jogköre. De ez
nem jelenti a^, hogy nincs döntési lehetősége. Jelenleg a magánszemélyek kommunális
adőját fordította az önkormányzat szemétszáIlíási díjra. Az alpolgármester úr által javasolt
1600 forintot nézzük negyedévente, jól kimutatható, mivel egyszer volt szállítás, aki a
gépjárművet vezette, egyéb munkát is végzett, tehát nem a teljes bérköltsége, csak annak
bizonyos száualéka számithatő szemétszállítási költségnek. A gépjármúvel adott esetben mást
is végeáetett. Kihozható jól az 1600 forint, és ájékortatjuk vele a szolgáltatót, hogy nem volt
szemétszáIlítási rendelete Tiszaeszlétmak haüílyos, de a kommunális adóból ennyit fordított
negyedévente a feladat ellátásra. Es a rezsicsökkentésről szóló jogszabáLy értelmében nem
emelhet rajta.
Yajda LászIő megköszöni a kiegészítést.Elmondja, hogy a szemétszállító jármű nincs jó
állapotban, nemrégiben majdnem karambolt okozott, mivel eldurrant a kereke.
Felhatalmazást kér a szemétszállíási szeruődés megkötésére.

A Képviselő - testiilet 7 igen szavazaítal egyhangúlag az alábbi állásfoglalást fogadta el:
,, A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szemétszállítás kérdésébenaz
Eszak Alfr ldi Regionális Hulladékgazdálkodási Kft-vel üárgyalást folyasson"

Yqda LászIő polgármester: a jegyzőí páIyénat kiírására tesz javaslatot. Tudvalévő, hogy a
jegyző úrnak már a választások előtt lejrárt a szerződése, és felkérésremaradt, hogy a

válasáásokat végig vigye.
Dr. Varga Pál: november 18.-án lejar a szerződése,utánanem folytatja a munkát.

A Képviselő - testtilet7 igen szavazatlalegyhangúlag az alábbiállásfoglalást fogadta el:
,, A Képviselő - testiilet felhatalmazza a polgétrmestert, hogy jegyzői pályazat kiírásaról
gondoskodjon."

A

polgármesteri munkakör átadás - átvétele megtörtént. Nagyon sok a hiányosság. Ez az
egyik oka annak, hogy belső vizsgálatot kezdeményezünk. Az önkormányzat szémláján van
pénz. Vannak kintlévőségek, amire aú írtlJk be, hogy nem érdemleges. A hivatal működése
anyagi okok miatt nincs akadályozva. Tesszük a dolgunkat. A hivatal akadáIyoztatva van
azáltal, hogy már több rendőrségi feljelentést tettem két hét alatt, mint életem sonín. Több
dolgot tártunk fel, melynek következményeképp mindenképp meg kellett tenni a feljelentést.
Rengeteg támadás ér minket folyamatosan.
Kiástuk a krumplit. A szükséges munkákat folyamatosanvégeznik.

A Polgármester

az ülést bezárta.

kandér zoltán
jegyzőkönyv hitel

$e1
w/

Dr. Varga Pál
jegyző

rn+a:

Meleg Bamabás
egyzőkönyv hitelesítő
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